
Bij het begin van het nieuwe jaar behoort het tot de goede gewoontes om ieder-
een veel geluk, gezondheid en voorspoed te wensen. Wij zijn gelukkig als het

met iedereen, klein en groot, rijk of arm, goed gaat. Maar om onze huidige welvaart
en welzijn te kunnen bewaren, heeft Vlaanderen meer bevoegdheden nodig om zo
meer te kunnen doen voor de mensen in een geest van échte solidariteit.

Maar ook voor Lebbeke-Denderbelle-Wieze hebben wij een aantal wensen:
� Eén van onze voornaamste wensen is een veilig Lebbeke. Veiligheid zowel op het

vlak van de fysieke veiligheid als verkeersveiligheid.
Zo wensen wij vrede en samenwerking binnen het beleid van de politiezone
Lebbeke-Buggenhout: dat het gekibbel tussen twee ego’s stopt waardoor er een
écht beleid gevoerd kan worden.
Wij wensen meer verkeersveiligheid door veilige wegen, ook bij wegwerkzaam-
heden en wij wensen goede fiets- en voetpaden.
Dit vraagt keuzes. Wij stellen een aantal projecten (bv. het cultureel centrum De
Biekorf) niet in vraag, maar zij mogen niet uitmonden in prestigeprojecten waar-
aan vele centen worden besteed.

� Op sociaal vlak valt er nog heel wat te doen. Reeds jaren pleit de N-VA, en voor-
dien de Volksunie, voor een Sociaal Huis.  Een huis waar alle sociale diensten van
de gemeente en het OCMW worden samengebracht om zo een betere dienstver-
lening te verzekeren.  

� Wij wensen ook een hoffelijk bestuur, waarbij begrip wordt opgebracht voor de
mening van anderen. Wij zijn van oordeel dat Lebbeke recht heeft op een

burgeMEESTER die een burgerVADER is, die kan
luisteren binnen én buiten zijn partij, naar voor- en
tegenstanders.
Als er van deze en nog vele ander wensen een stukje
kan gerealiseerd worden in 2008, dan gaan we beetje bij
beetje naar een beter Lebbeke.

Hugo De Mol
Voorzitter N-VA Lebbeke

Hugo De Mol neemt de voorzittersfak-
kel van Leo Callaert over. Hugo is
reeds vele jaren actief in de brede
Vlaamse beweging en al 19 jaar
OCMW-raadslid.

Ondervoorzitter wordt 
André Segers.
Naast de N-VA-mandatarissen

Goedele Uyttersprot en Marcel
Vermeir wordt het bestuur verder
gevormd door de volgende leden:

Dieter Verzele, secretaris.
Erik De Smedt, financiën.
Leo Callaert, ledenwerking en 
-werving. 
Vincent De Wolf, vertegenwoordiger
Jong N-VA 
Karel Uyttersprot, Communicatie.
Daarnaast vervolledigen Hubert
Bosman en Erik Gillis het bestuur.

BEDANKT LEO!
Politiek zit uittre-
dend voorzitter 
Leo Callaert in het
bloed. Militant van
het eerste uur in de
Volksunie, later
stond hij mee aan
de wieg van de 
N-VA Lebbeke. Hij volgde Dirk Abeel
op als voorzitter en leidde de verkie-
zingen voor gemeente(2006) en fede-
raal parlement (2007) mee in goede
banen. Niet alleen administratief maar
ook op de baan, met borden en pap-
borstel. Hij was de drijvende kracht
achter evenementen en activiteiten en
onze nauwgezette 'boekhouder'.

Wij danken Leo voor dit alles en
weten dat wij verder op hem zullen
kunnen blijven rekenen!

Een nieuw bestuur
voor de 

Lebbeekse N-VA

Lebbeke
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Onze nieuwjaarswensen voor een veilig en 
leuk Lebbeke, met een bestuur voor iedereen?

V.U. Hugo De Mol
Baardegemsestraat 33A
9280 Lebbeke

NIEUWJAARSRECEPTIE
OP ZONDAG 13 JANUARI
om 10.30u in zaal Ons Huis.  
Gastspreker: 
kersvers kamerlid uit Aalst 
SARAH SMEYERS
Iedereen van harte welkom!

‘T WIELEBELLEKE
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Niemand betwist het nut en de noodzaak van
openbare werken.  Heel wat wegen, voet- en

fietspaden, liggen er belabberd bij. Bovendien
zijn een aantal dringende werken nodig voor
goede nutsvoorzieningen zoals collectoren,
elektriciteit, watervoorziening, telefonie…

Waar wij ons echter wel mateloos aan ergeren is
de lange duur van de werken en het ongemak
dat deze veroorzaken voor de omwonenden,

de weggebruikers en vooral voor fietsers en
schoolgaande kinderen.
Zo waren de Hogebrug en Visstraat in
Denderbelle vele maanden onderbroken
en is het met de wegenwerken in

Lebbeke al niet veel beter gesteld.

In de Opwijksestraat ligt de weg, over
amper 50 meter, al drie maand open,

met nare gevolgen.  De bewoners
kunnen moeilijk in hun huizen,
de garages zijn onbereikbaar.
Schoolgaande kinderen uit de
omgeving kunnen met moeite
passeren en moeten via de druk-

ke Brusselsesteenweg naar school.  Een bekende
bakkerij ziet tientallen klanten per dag minder door
deze werkzaamheden!

Het kan anders!
Door een betere aanpak kan veel miserie 
voorkomen worden:
� Er moeten met de aannemers snellere uitvoe-

ringstermijnen bedongen worden en hogere boe-
teclausules bij vertraging.

� Een goede controle op de werken en de uitvoe-
ring ervan door de overheid.

� Degelijke en volledige informatie, niet alleen voor
de omwonenden, maar ook voor de andere
gebruikers van deze wegen.

� Naargelang het soort werken dienen de nodige
mensen en middelen ingezet te worden.

N-VA-gemeenteraadslid Goedele Uyttersprot kwam
bij het gemeentebestuur al verschillende keren tus-
senbeide om de hinder bij werken tot een minimum
te beperken. En om de werken sneller te laten ver-
lopen. De N-VA vraagt dat het gemeentebestuur het
principe van ‘minder hinder bij openbare werken’
zou opnemen in haar beleidsprogramma.

‘t Is nu al een tijdje geleden dat ik door toedoen van
een lief vrouwelijk wezen mijn tenten opgeslagen
heb in Lebbeke.
Eerst  de kat wat uit de boom gekeken natuurlijk en
mij zo goed mogelijk trachten in te passen in het
Lebbeekse gemeenschapsleven. En een deel van dat
gemeenschapsleven is ‘de politiek’. Laat ons maar
een beetje normaal doen dacht ik en eerst de Groot
Lebbeekse politiek bekijken. Daar ik Vlaams-natio-
nalist ben en omdat ik bepaalde mensen van de 
N-VA al kende, was de keuze vlug gemaakt; de N-
VA zou het wezen.

En dan nog direct in het bestuur ook? Ja, waarom
niet? Het is niet met aan de kant te blijven staan roe-
pen dat  er iets zal veranderen.
Dus den boer op en ik kandidaat voor het N-VA-
bestuur. Met mijn 55 jaar in ‘t kader van de verjon-
ging, nietwaar. Politieke ondervinding heb ik onder-
tussen toch wel daar ik ten tijde van de Volksunie
voorzitter van de afdeling Erembodegem-Centrum

was, voorzitter Politiek College Groot Aalst en deel
uitmaakte van de arrondissementsraad. Tevens was
ik vroeger ook nogal sportief aangelegd, de wandel-
paadjes in Voeren en Komen zijn mij niet bepaald
vreemd.

En wat met de titel
boven dit artikel?
Bestaan er dan ook
gemakkelijke Vlaams-
nationalisten? Mensen
die nadenken over het

politiek bestel en dan ook nog een (uitgesproken)
mening hebben zijn niet bepaald de gemakkelijkste
zeker?

Prettige feesten voor iedereen en ik kijk uit naar een
babbel met jullie op de nieuwjaarsreceptie.

Andre Segers
Ondervoorzitter
N-VA Lebbeke

De N-VA vraagt 
‘minder hinder’ bij 
openbare werken in Lebbeke

Lappe, weer nen moeilijken!

De Opwijksestraat ligt 
al maanden open voor

amper 50 meter 
werkzaamheden!

Goedele Uyttersprot, 
N-VA-gemeenteraadslid

Het is niet met
aan de kant te

staan roepen, dat
er iets verandert.
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Een volwaardig Ontmoetingscentrum in Wieze?

Schietclub PLUTO nam zijn intrek in de kelders
van het Ontmoetingscentrum. Volgens burge-

meester Saeys heeft de club hiervoor 5000 euro kosten
gemaakt. Over de kosten die de gemeente maakte (o.a.
materiaal en werkuren Technische Dienst) rept hij met
geen woord. Geen nood, er zijn andere kanalen om
deze kosten te weten te komen. Wij zullen dit dossier
zeker opvolgen en u op de hoogte houden.
Principieel hebben wij niets tegen de mensen van deze
schietclub. Wel tegen het feit dat, vooral de burge-
meester, hen de mogelijkheid heeft geboden om in de
kelders van het ontmoetingscentrum een schietclub uit
te bouwen. Het gemeentebestuur moet een KEUZE
maken. Reeds jaren pleiten wij in de gemeenteraad om
het Centrum uit te bouwen tot een werkelijk
Ontmoetingscentrum. Verenigingen die het centrum
gebruiken weten welke grote problemen zich stellen
op gebied van verwarming, sanitair, elektriciteit enz.
Wanneer wij in de gemeenteraad deze problemen aan-
kaartten, was het antwoord steeds “er is geen geld”.
Natuurlijk kon deze situatie niet blijven duren.
Tientallen miljoenen uitgeven voor het Centrum in
Lebbeke, miljoenen uitgeven aan het buurthuis in
Denderbelle en niets voor het Ontmoetingscentrum in
Wieze?

Wiezenaar en N-VA-raadslid Marcel Vermeir wees in
de gemeenteraad meerdere keren op deze kromme
situatie.

En wat zien we op de dagorde staan van de gemeente-
raad van november 2007?

Ontmoetingscentrum Wieze: vernieuw en van d e
stookolie-installatie ten bedrage van 34.560,22 euro.

Uiteraard keurden wij met de CD&V/N-VA-fractie dit
punt volmondig goed. We riepen het schepencollege
daarnaast op om werkelijk een Ontmoetingscentrum
in Wieze uit te bouwen.

De N-VA-raadsleden Goedele
Uyttersprot en Marcel Vermeir
zullen samen met het N-VA-
bestuur de evolutie van het
Ontmoetingscentrum van zeer
dichtbij volgen en ten gepaste
tijde de nodige initiatieven hier-
omtrent nemen.

Marcel Vermeir
N-VA-gemeenteraadslid

Wist u dat er ook in Lebbeke een Jong N-VA-werking actief is? Ook in onze gemeen-
te is zo’n jongerenwerking broodnodig, de noden van de Lebbeekse jeugd moeten
gehoord worden! Op dit moment springt het ontbreken van een fuifzaal in het oog.
Waar kan de jeugd in Lebbeke nog naartoe? Het JOC kan al een jaar niet meer

gebruikt worden en het aantal fuiven die in Zaal Ons Huis worden georganiseerd, zijn sterk afge-
nomen. Jong N-VA Lebbeke steunt dan ook de acties die vanuit de Lebbeekse jeugdraad onderno-
men worden om dit probleem aan te kaarten. Vanuit Jong N-VA Lebbeke trachten wij op een con-
structieve manier mee te werken aan een aangenamer (jongeren-)klimaat in Lebbeke.

Naast onze acties organiseren we ook tal van activiteiten. De meest gesmaakte is ongetwijfeld onze
zangavond, de volgende editie hiervan vindt plaats in het voorjaar van 2008.  Wenst u meer infor-
matie over Jong N-VA Lebbeke? Stuur gerust een e-postbericht naar vincentdewolf@mail.be

Jong N-VA ook in Lebbeke!
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Vandaag pleiten we voor een staatshervorming die
oplossingen biedt voor concrete problemen waar-
mee burgers en ondernemingen in Vlaanderen én
Wallonië worden geconfronteerd.

Bart De Wever, voorzitter N-VA

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 
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NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

�

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

Rien ne va plus

Als er iets duidelijk is na maanden 
onderhandelen, dan is het wel dat België 
vierkant draait.

Helga Stevens: “Dat is wel het
minste dat je kan zeggen. Het is
duidelijk dat de tactiek van de
N-VA werkt: door mee aan de
onderhandelingstafel te schui-
ven, kunnen we effectief op de
besluitvorming wegen en ver-
keerde besluitvorming tegen-

houden. Wanneer onze
constructieve voorstellen
dan op het systematische
‘non’ van de Franstaligen
stoten, én we kunnen dit

duidelijk communiceren aan de buitenwereld,
gebeurt wat moet gebeuren: steeds meer mensen zien
in dat échte oplossingen binnen dit Belgische kader
niet meer mogelijk zijn.”

Valt de huidige problematiek 
eenvoudig samen te vatten?
Sarah Smeyers: “Ja. Vandaag zijn wij op een punt
beland dat we alleen maar moeten vaststellen dat dit
land in feite is gesplitst in twee aparte democratieën
met een opinievorming die langs totaal gescheiden
mediakanalen verloopt en waarbij onderwijs, sport
en cultuur op geen enkele manier nog bijdragen tot
een gemeenschappelijk Belgisch natiegevoel.”

Men spreekt over ‘redelijke’ Vlaamse eisen.  
Welke zijn deze? 
Helga Stevens: “Als we om inspraak in het NMBS-
beleid vragen is dat om de files van de weg te halen
en onze zeehavens beter te ontsluiten. En als we de
regionalisering van de vennootschapsbelasting eisen,
dan is dat om onze ondernemingen zuurstof te geven
om de internationale competitie aan te gaan. Om
maar te zeggen dat we geen onredelijke eisen stellen,
maar verzuchtingen op tafel leggen die breed gedra-
gen worden door vele Vlaamse politici, burgers en
het bedrijfsleven. Vragen om een betere staathuis-
houding die overigens ook Wallonië ten goede komt.
De Franstalige onderhandelaars zagen dit echter niet
zo, waardoor de formatiege-
sprekken onder leiding van
Leterme op de klippen liepen.”

Wat mogen we van de N-VA 
nog verwachten? 
Sarah Smeyers: ”Het afgelopen half jaar hebben we
ervoor gezorgd dat iedereen beseft dat een staatsher-
vorming meer dan ooit noodzakelijk is. De N-VA
maakt geen deel uit van de huidige interimregering
maar we zullen wel keihard blijven onderhandelen
voor een goed communautair akkoord. En laat een
iets duidelijk zijn: geen degelijke staatshervorming
tegen 23 maart, betekent voor ons geen regerings-
deelname.”

Meer dan zes maanden scheiden ons van de dag waarop het Vlaams Kartel aan zet
kwam. Twee N-VA-mandatarissen uit uw provincie, Helga Stevens en Sarah Smeyers,
laten hun licht schijnen op de daaropvolgende moeilijke federale regeringsonderhan-
delingen.

Sarah Smeyers,
Kamerlid

Helga Stevens, 
Vlaams parlementslid
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